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Consiste em levar à população um serviço odontológico capaz de suprir com eficácia e 

excelência toda a carência existente no país em relação à saúde oral, conforme demonstra o quadro 

abaixo: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panorama da saúde odontológica:   

Em  pleno  século  XXI  com a globalização  e avanços tecnológicos nas  mais diversas  

áreas,  a  maior  parte  da  população  brasileira  ainda  não  recebe qualquer tipo de tratamento 

odontológico. Essa situação pode ser evidenciada na parcela menos favorecida da população que tem 

de enfrentar as  mais  diversas limitações como a pouca disponibilidade de consultórios dentários, 

grande dificuldade em agendar consultas, custo de locomoção até os consultórios públicos para o 

tratamento. Com isso, criou-se uma verdadeira epidemia da "extração dentária” , que muitas vezes 

não é feita em condições adequadas de pessoal, equipamento e higiene. 

Deste universo da população, observa-se ainda que as crianças são as mais atingidas 

pela falta de atendimento odontológico. Segundo relatórios da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), de 60% a 90%  das crianças em idade escolar, no mundo, têm a doença cárie. Além disso, 

dor de dente é a razão número um para o absentismo nas escolas. Para piorar a inda  ma i s  o 

quadro, a falta de atendimento odontológico à população acarreta obrigatoriamente em um 

aumento do número de atendimentos nos ambulatórios, devido à distúrbios digestivos, circulatórios, 

respiratórios, doenças de fígado e dentre outros tipos de complicações causadas pela alimentação e 

manutenção bucal inadequadas. Fechando assim, um trágico ciclo de doenças e distúrbios que afetam 

diretamente os indicadores socioeconômicos nacionais.  



 

  

 

 

 

Logo, é necessário, q u e  s e  i n v i s t a  e m  um projeto economicamente viável e de 

rápida implementação, que vise tratar e recuperar a saúde bucal da população com a maior urgência 

possível.  

 

   Objetivos:  

 Grande aumento imediato nos atendimentos de saúde bucal da população. 

 Maior abrangência e cobertura de atendimento, chegando às populações distantes 

e de difícil acesso. 

 A incrementação deste atendimentos aos idosos, as crianças, aos jovens trabalhadores 

e inclusive aos portadores de deficiência física, gestantes, hipertensos, cardiopatas; 

 Diminuição acentuada e imediata da “exportação de pacientes” para os centros de 

atendimentos odontológicos fixos e ambulatórios médicos existentes. 

 Corte com as despesas de manutenção e conservação de um consultório fixo, além da 

economia de luz elétrica,   produtos de limpeza, pessoa,l de apoio, manutenção entre 

outros. 



 

 

 

 

Apresentação ONG SOS Dental: 

Nossa ideia é levar a Odontologia em locais antes inacessíveis à pessoas inatingíveis 

através de equipamentos de alta tecnologia, baixo custo e excelentes resultados. Possuímos um 

consultório odontológico portátil, Odontocase, que permite a realização de procedimentos 

preventivos e restauradores com eficácia. Desse modo, conseguimos atender à real necessidade 

da população de baixa renda, que infelizmente não tem acesso aos consultórios dentários 

convencionais, sejam eles da rede pública ou privada. 

Sobre o nosso equipamento, podemos ressaltar:  

 Toda ideia de odontologia móvel até o momento, estava 

relacionada à necessidade de um veículo de médio a 

grande porte que permitisse a acomodação do consultório 

como um todo.  Após longos estudos e pesquisas, delineamos 

uma unidade portátil que conta com toda  infraestrutura  de  

atendimento  de  um  trailer,  van  ou  algo  parecido; porém 

pode  ser transportado no porta malas de qualquer carro de 

passeio, possibilitando até mesmo a utilização de transporte 

coletivos; 

 Com o atendimento domiciliar, observamos que as famílias 

atendidas pelo sistema SOS DENTAL tinham seus 

tratamentos concluídos em tempo recorde, uma vez que 

estes eram realizados no aconchego do lar, otimizando o 

trabalho do dentista. Desse modo, é possível realizar várias 

consultas, atendendo diferentes membros familiares no mesmo 

dia; 

 Com a modalidade de atendimento da SOS DENTAL onde as 

consultas são agendadas previamente, praticamente 

eliminamos as filas nas unidades odontológicas da rede 

pública; 

 O sistema da SOS DENTAL é uma revolução tecnológica 

nos serviços e programas de saúde bucal das prefeituras, 

instituições, creches, orfanatos, asilos, casas de repouso, 

presídios, entre outros. 

 Extremamente  prático  e  funcional, nosso consultório móvel 

foi  desenvolvido  dentro  dos  mais  modernos requisitos de 



 

 

 

alta tecnologia, visando atender às mais exigentes normas e 

especificações técnicas de qualidade, segurança e higiene 

bucal. É o único equipamento odontológico móvel com 

certificado da ANVISA. 

 O Odontocase, permite um atendimento odontológico com 

eficiência e produtividade, além de d o i s  g r a n d e s  

diferenciais: mobilidade a baixo custo e atendimento 

independente da localização do paciente. 

 

Linhas de ação:   

Nossas principais linhas de ação são: 

 Ampliar os conhecimentos sobre a situação da saúde 

bucal através de pesquisas epidemiológicas em todos os 

níveis; 

 Desenvolver ações educativas, curativas, promovendo a saúde 

bucal da população; 

 Assegurar a integralidade da atenção através de 

mecanismos que dão suporte às atividades curativas em 

várias especialidades odontológicas; 

 Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias 

assistenciais e de gestão e incorporá-las às técnicas existentes 

na prática odontológica; 

  Estimular o desenvolvimento de procedimentos  que  

permitam aumentar a cobertura dos serviços; 

 Articular com os diversos órgãos governamentais e não 

governamentais, em todos os níveis, para compatibilizar  os  

recursos  humanos  odontológicos  às  necessidades  dos  

brasileiros. Vale destacar a incorporação de pessoal auxiliar 

e t a n t o  a qualidade quanto quantidade dos cirurgiões- 

dentistas que o país vem formando; 

 Estimular as empresas que produtoras de materiais e 

equipamentos odontológico a investirem em pesquisa e 

desenvolvimento, visando a melhora da qualidade de seus 

produtos; 



 

 

 

 Articular com as entidades responsáveis pela regularização 

de materiais e equipamentos odontológicos, a fim de 

desenvolver a capacidade reguladora do estado nessa área; 

 Otimizar os custos de procedimentos odontológicos. O 

dentista ou instituição que utiliza nosso sistema não  

contabilizará  em sua  planilha gastos as despesas com 

aquisição, instalação, aluguel, condomínio, energia, 

manutenção e recepcionistas. O custo  por  unidade  de nosso 

produto é  bastante  razoável  em  comparação  com  os 

equipamentos convencionais que existem no mercado; 

 Continuidade do tratamento. Atualmente não há muitos 

esforços públicos voltados para a  prevenção d e  

p r o b le m a s  r e l a c i o n a d o s  à  saúde ora, l. O dentista 

se fará presente no cotidiano da família, uma vez que 

após o término do tratamento interceptivo/curativo, e le  

manterá sob controle periódico todo o paciente atendido. 

Desta forma, ele estará impedindo o aparecimento de novos 

focos de doenças  bucais, além da reduzir os custos com 

materiais de consumo para o tratamento inicial (este será 

reduzido ao longo do tempo devido à diminuição e 

erradicação de cáries e/ou doenças periodontais.  

 

* Nosso principal objetivo é atingir as populações que não 

tem acesso à tratamento odontológico, independente da 

localização. Trabalhamos em conjunto com organismos pré-

existentes, dando-lhes a oportunidade de oferecerem a seus 

usuários acesso à tratamento odontológico, sem que seja 

necessário o estabelecimento de uma estrutura logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Tratamentos oferecidos no sistema SOS Dental:  

 Diagnóstico (consulta inicial e perícia inicial ou final); 

 Prevenção (aplicação tópica de flúor e polimento coronário); 

 Periodontia (tratamento de gengiva); 

 Dentística (obturações, restaurações); 

 Cirurgia oral menor, (extrações, pequenos procedimentos 

cirúrgicos; 

 

Equipamentos e acessórios:    

Todos  os  equipamentos  fundamentais  e  indispensáveis  para  o  

atendimento  de  um paciente estão dentro do Odontocase: 

 Equipo odontológico de quatro pontas para: 

1) Micromotor; 

2) Seringa tríplice; 

3) Sugador de saliva; 

4) Caneta de alta rotação; 

 Exclusivo compressor a ar de alta potência; 

 Jato de bicarbonato; 

 Fotopolimerizador; 

 Refletor de luz de cabeça; 

 Cadeira dobrável automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Custo operacional do sistema:   

O custo de nosso atendimento domiciliar é de R$85,00 (oit enta  e 

cinco reais) pela adequação do meio bucal, englobando  equipe  odontológica,  

material  de  consumo,  e equipamento odontológico portátil..  A ONG subsidia 

R$30,00 do valor.  A contra partida, os R$55,00 restantes devem ser pagos pela 

contratante,com um mínimo mensal de 1.000 procedimentos.  

 

 Vantagens da parceria com a ONG SOS Dental:   

A parceria com a ONG SOS Dental, oferece além das vantagens já 

mencionadas neste projeto, o benefício da economia. Ao optar pelo trabalho 

com o consultório odontológico móvel no nosso sistema de atendimento, todos 

os custos normais de investimento para a montagem  de  um  consultório  fixo,  

tais  como equipamento  fixo  (mínimo  de  R$40.000,00),  compra  inicial  de  

insumos  (R$  15.000,00),  obra  de  esgoto,  aluguel  de espaço, luz, água, 

salário do dentista (R$ 4.800,00 por 20 horas semanais) e muitos outros, são 

abolidos, facilitando a captação de recursos e aumentando a quantidade de 

procedimentos e atendimentos realizados. 

 

Composição da equipe da SOS Dental:   

 01 cirurgião dentista generalista; 

 01 auxiliar de consultório dentário; 

 Odontocase  mais  instrumental  e  material  necessário  para  

os  procedimentos odontológicos 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 


